Svar på skriftligt spörsmål SSS 697/2018 rd

Skriftligt spörsmål om kommunens rätt att förbjuda gruvdrift inom
sitt område
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 697/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Krista Mikkonen /gröna m.fl.:
Vad är regeringen beredd på att göra för att försäkra att kommunernas rätt att förbjuda
gruvdrift inom sitt område tillgodoses i alla lägen?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Kommunen svarar för planeringen av områdesanvändningen på sitt område. Genom planläggning
styr kommunen användningen av områdena för olika ändamål och sköter samordningen av olika
verksamheter.
Malmletningstillstånd får enligt gruvlagen inte beviljas för ett område där verksamhet enligt tillståndet skulle komplicera genomförandet av en plan med rättsverkningar. Tillstånd får inte heller
beviljas för ett område i fråga om vilket kommunen av grundad anledning som har samband med
planläggning eller annan områdesanvändning motsätter sig att tillstånd beviljas, om det inte finns
något särskilt skäl för att tillstånd ska beviljas. Förutsättningen för beviljande av gruvtillstånd är
att gruvområdets och hjälpområdets förhållande till den övriga områdesanvändningen ska vara
utrett. Gruvdriften ska grunda sig på en sådan planläggning med rättsverkningar som avses i markoch bygglagen eller, med beaktande av gruvdriftens verkningar, ska frågan i övrigt vara tillräckligt utredd i samarbete med kommunen, landskapsförbundet och närings-, trafik- och miljöcentralen.
Grunderna för en jämförelse mellan kommunens motsättning och en särskild orsak är inte inskrivna i gruvlagen eller i beredningsarbetet av den. Det finns inte heller någon rättspraxis om
denna fråga. Frågor har framkommit om hurudant det utredningsförfarande som ersätter planläggningen ska vara för att frågan ska vara tillräckligt väl utredd.
Arbets- och näringsministeriet har i samarbete med miljöministeriet inlett en utredning om hur
väl den lagstiftning som styr gruvdriften fungerar. Hur väl gruvlagen fungerar i förhållande till
mål som anges i lagen, och hur väl förhållandet mellan gruvlagen och annan central lagstiftning
som gäller gruvdrift fungerar. Utredaren jur.dr. Pekka Vihervuori blir klar med utarbetandet av
de centrala observationerna av bedömningen den 15 april 2019 och den slutliga rapporten inklusive åtgärdsrekommendationer blir färdiga den 15 juni 2019.
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Miljöministeriet inledde en totalrevision av markanvändnings- och bygglagen våren 2018. Som
en del av revisionen granskas mark- och byggnadslagens gränssnitt till annan lagstiftning. Synvinklar i ändringarna är beaktande av planer och tillstånd enligt mark- och bygglagen i samband
med beredning av och beslutsfattande om annan lagstiftning och beaktande av annan lagstiftning
i samband med planering och tillstånd i enlighet med mark- och bygglagen. Gruvlagen är en av
de gränssnittslagar som ska granskas. I samband med revisionen av mark- och bygglagen kommer
man sålunda att granska regleringsbehoven för att säkerställa att kopplingarna mellan gruvlagen
och mark- och bygglagen fungerar.
Helsingfors 5.4.2019
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

